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Aura Light lanserar färgrik och modulär LED 
Det svenska belysningsföretaget Aura Light lanserar en ny version av den modulära LED-ljuskällan 
Aura CompoLED. Tunable White, Dim To Warm, Crisp Colour och Crisp White är några av de nya 
versionerna som möjliggör en flexibel och färgrik belysningslösning. Aura CompoLED är lämplig för 
individanpassad belysning i kontor, hotell, restauranger, detaljhandel och allmänna utrymmen.  

Med den nya generationen Aura CompoLED Long Life går det att belysa specifika områden i en lokal 
med olika färgtemperaturer efter behov. För detaljhandel finns ett passande färgspektrum för kött, 
grönsaker och fisk som förstärker färskheten och utseendet hos matvaror. I kontor kan ljusnivåer och 
färgtemperaturer enkelt justeras med Tunable White, från varmvit till kallvit.  

LED-ljuskällans modularitet och snabbmonteringssystem QuickChange™ gör den enkel och 
kostnadseffektiv att anpassa efter behov, uppgradera eller ersätta. 

– Denna LED-ljuskälla skapar många möjligheter att skräddarsy belysningen efter behov. Med 
Aura CompoLED får du en flexibel och hållbar lösning med en kvalitet du kan lita på, säger 
Erik Frejinger, försäljningsdirektör Aura Light AB. 

Aura CompoLED G2 Long Life är en energieffektiv LED-ljuskälla som är tillgänglig i olika färger, 
spridningsvinklar, reflektorer och linser. Den är utvecklad för ett utbud av downlights och spotlights 
från Aura Light. Dim To Warm funktionen påminner om en traditionell filamentlampa som ger ett 
varmare ljus när den dimras ner. Den passar utmärkt för att skapa rätt atmosfär i hotell och 
restauranger. Crisp Colour och Crisp White hjälper till att skapa en produktspecifik belysning genom 
att intensifiera färger. Ljuskällan erbjuder ett högt ljus ljusflöde och har en 5-årig garanti.  
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För mer information, vänligen kontakta:  
Erik Frejinger, Försäljningsdirektör, Aura Light AB, 
08-564 881 46, 0708-93 48 88, erik.frejinger@auralight.se 
Ellen Flodin, Pressansvarig, Aura Light International AB,  
0725-71 65 00, ellen.flodin@auralight.com  
 
 
Om Aura Light 
Aura Light är ett belysningsföretag som erbjuder hållbara belysningslösningar till professionella kunder så att de kan minska 
sina kostnader, sin energiförbrukning och sin miljöpåverkan. Aura Lights produkter och lösningar är kända för sin långa 
livslängd, höga kvalitet och betydande energibesparingar. Idag erbjuder Aura Light kompletta belysningslösningar med 
ljuskällor, armaturer och sensorer. Grunden till Aura Light lades redan 1930 under namnet Lumalampan, och Long Life-lysrör 
har producerats sedan 1980. Försäljning sker över hela världen genom koncernens dotterbolag och återförsäljare. Kunderna 
återfinns främst inom industri, handel och offentlig sektor. Aura Light har cirka 300 anställda och en omsättning på cirka 
800 miljoner kronor. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Läs mer på www.auralight.se. 
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